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Öz
Konu baﬂl›¤›n›n yan›t›, günümüzde anayasal çerçevede
belirlenmiﬂ bir konudur. Bu sorumluluk anayasam›zda
“Kimse, e¤itim ve ö¤renim hakk›ndan yoksun b›rak›lamaz.”
maddesi ile devlet taraf›ndan, bireye karﬂ›, yerine getirilmesi
gereken bir görev olarak belirlenmiﬂtir. Ancak, bu hakk›n
kullan›m›nda, bireyin e¤itim alma, ö¤renme ve kendini
geliﬂtirme haklar› çerçevesinde gündeme gelen halk
kütüphanelerinin, bu görevlerin yerine getirebilmeleri için
gereken yasal ve ekonomik desteklerin sa¤lanmamas›
nedeniyle, iﬂlevsel olarak hizmet verebilmesi ve kurumsallaﬂmas› mümkün olamam›ﬂt›r. Kuruluﬂundan itibaren Kültür
Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› aras›nda paslanan halk kütüphanelerine
ﬂimdi bir de yerel yönetimler eklenmiﬂ durumda.
Bu temel sorunsal, halk kütüphanelerinin yeterlili¤i ve
iﬂlevselli¤i önünde büyük bir engel olarak durmaktad›r.
Kütüphanelerin kurumsal yap› olarak yönetsel birli¤e sahip,
özgün ve kal›c› bir yap›ya sahip olamay›ﬂ› önemli bir etken
olarak konunun bir aya¤›n› oluﬂtururken. Di¤er bir temel
etken olarak kütüphanelerin yönetim ve iﬂleyiﬂ kurallar›n›n
yasal olarak uzun y›llar belirsizli¤ini korumas› ve her
kütüphanede kendine özgü nitelikleri taﬂ›yan ba¤›ms›z
yönetmeliklerin oldu¤u söylenebilir. Bu bildiride
kütüphanelerin medrese kütüphaneleri içinde baﬂlayan
yap›lanmalar›yla baﬂlay›p, Evkaf Nezareti (1826), Maarif
Nezareti (1869), Milli E¤itim Bakanl›¤›, Kültür Bakanl›¤›,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile devam eden yap›land›r›lma
süreci k›saca ele al›nacak, bu k›sa altyap› üzerine günümüzde
bir k›sm› Kültür Bakanl›¤› bünyesine, bir k›sm› da yerel
yönetimlere ba¤l› olarak hizmet veren halk kütüphanelerinin
konumlar› nedeniyle yaﬂad›klar› avantaj ve dezavantajlar
üzerinde durulacakt›r.
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Halk Kütüphanecili¤i hizmetinin verilmesinde yaﬂanan bu
yönetsel karmaﬂa, kütüphanelerin temel görevlerinden biri
olan yaﬂam boyu e¤itim ya da örgün e¤itim diyebilece¤imiz
hizmetlerinin gerçekleﬂtirilmesine yönelik hizmetlerde engel
olarak görünmektedir. Bu ba¤lamda, halk kütüphanelerinin
yönetsel anlamda tekrar kabuk de¤iﬂtirdi¤i günümüzde,
farkl› kurumlar içinde yap›land›r›lmaya çal›ﬂ›lmas›ndan
do¤an sak›ncalar karﬂ›laﬂt›rmal› incelenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Halk kütüphaneleri, Kültür Bakanl›¤›,
yerel yönetimler.
De¤erli kat›l›mc›lar, kütüphanecilik mesle¤inin kimi yönlerinin
ve hizmet alanlar›n›n gelece¤ini masaya yat›rma olana¤›
veren bu organizasyona eme¤i geçenleri hem kutlamak hem
teﬂekkür etmek istiyorum. Asl›nda bildiri baﬂl›¤›n›n yan›t›,
günümüzde 1982 Anayasas›’n›n 42. maddesinde karﬂ›l›¤›n›
bulan “Kimse, e¤itim ve ö¤renim hakk›ndan yoksun b›rak›lamaz” (TC Anayasas›, 2010, s.71) cümlesi ile hukuksal çerçevede belirlenmiﬂ bir konudur. Bu sorumluluk anayasam›zda
yukar›da an›lan madde gere¤i, bireye karﬂ›, devletin yerine
getirmesi gereken bir görev olarak belirlenmiﬂtir.
Yaﬂam boyu ya da sürekli e¤itim, olarak geniﬂ çerçevede
inceleyece¤imiz konu içinde kütüphanelerin konumu ve
iﬂlevi ana temam›z olacakt›r. Bu amaçla, günümüzde devletin
anasal güvenceye ba¤lad›¤› bu konuyu, çok k›sa bir geçiﬂle,
geçmiﬂten günümüze ba¤lad›ktan sonra, günümüzde yaﬂanan
sorun ve çeliﬂkiler üzerinde durulacakt›r.
Her kültür ve medeniyet, kendi sosyal ve kültürel tarihlerinde
ve e¤itim deneyimlerinde nas›l farkl› aﬂamalardan geçmiﬂ,
evrimler yaﬂam›ﬂsa Türk e¤itim tarihinde de ça¤›n sosyal,
siyasal ve hukuksal gereklerine göre bir süreç yaﬂanm›ﬂt›r
(Kenan, 2013, s.3). Çok gerilere gitmeden, e¤itim kurumlar›n›n
kurumsallaﬂmaya baﬂlad›¤› ortaça¤dan itibaren olan döneme
bak›ld›¤›nda, e¤itim verme iﬂlevinin Türk toplumunda vak›f
destekli, kurumsal ve yöntemsel olarak dini dünya görüﬂü
çerçevesinde ve dinsel kurumlar bünyesinde ﬂekillendi¤i
görülmektedir (Kenan, 2013, s.5). Durum, bat› dünyas› için
de ayn›d›r. Bu sistemin bat›ya da ilham kayna¤› oldu¤u
pedagoglar›n, -1274’te kurulan ve modern yüksek okul
sisteminin baﬂlang›c› olarak kabul edilen, Merton College’›n
(Oxford Üniversitesi) oluﬂumunda ve ‹ngiltere’deki vak›f
sistemi ve anlay›ﬂ›n›n geliﬂmesinde ‹slâm dünyas›nda uygulanan
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vak›f hukuku ve sisteminin etkili oldu¤unu tespit etmiﬂ
olmalar›ndan anlaﬂ›lmaktad›r (Kenan, 2013, s.5).
Bu sistem içinde XIV. yüzy›l›n sonlar›nda Osmanl› toplumuna
bak›ld›¤›nda, e¤itimde edinilen tecrübenin bir sonucu olarak,
bu birikimi mümkün k›lan bir e¤itim anlay›ﬂ› ve uygulamas›n›n
varl›¤› görülmektedir. Gerek kurumlaﬂm›ﬂ, örgütlü, s›byan,
medrese ve enderun, gerekse yayg›n ve daha esnek olan
kütüphane, cami, dârüﬂﬂifâ, rasathane, muvakkithâne, dergâh,
tekke gibi yar› dinî yar› e¤itimsel ve kültürel kurumlar›n
yan›nda “Ahî Teﬂkilat›” ve “Loncalar” ﬂemsiyesi alt›nda
teﬂkilatlanan oldukça geniﬂ meslekî e¤itim kurumlar› oldu¤u
görülmektedir (Kenan, 2013, s.5). Ancak bu yap›, saltanat
görüﬂleri çerçevesinde belirlenen dönemsel iniﬂ - ç›k›ﬂlar ve
çeliﬂkiler de bar›nd›rmaktad›r. Örne¤in; Osmanl›lar döneminde
ilk medrese, 1330 y›l›nda Orhan Gazi taraf›ndan ‹znik'te
aç›lm›ﬂt›r (Kayadibi, 2003, s.2). Baﬂlang›çtan itibaren e¤itim
kurumlar›n›n desteklenmesi demek olan bu giriﬂimin kuruluﬂ
döneminde sürekli bir yükseliﬂ içinde oldu¤u görülmektedir.
Bursa medreselerinde bu dönemde müderris olan Molla
Fenari’nin özel kütüphanesinde 10.000 kitap bulundu¤u
tereke kay›tlar›na geçmiﬂtir (ﬁemseddin Sami, 1996, s.3437).
Osmanl› Devleti’nin V. Sultan› Çelebi Mehmed’in özel
kütüphanesi oldu¤unu biliyoruz (Ünver, 1970, s.291). Osmanl›
döneminde haz›rlanan ilk kanunname olan Fatih Sultan
Mehmed taraf›ndan ilan edilen "Kanunnâmei-i Al-i Osman"
kamu yönetiminin dört ana hizmet alan›yla (vezirlik,
kazaskerlik, defterdarl›k ve niﬂanc›l›k) saray, ordu, ilmiye
ve e¤itim-ö¤retim kurumlar›n› da düzenleyen bir içeri¤e
sahiptir (Kayadibi, 2003, s.2). Ancak o¤lu II Bayezid döneminde Fatih’in giriﬂti¤i bilim, kültür ve sanat ataklar›n›n yön
de¤iﬂtirdi¤i bilinmektedir.
XV. ve XVI.yy’la geldi¤imizde III. Murad döneminde yine
bir bilimsel ata¤a ﬂahit oluyoruz. Bu dönemde matematik
bilimini, Ali Kuﬂçu ve Tak›yyüddin er-Râsid’in gibi hem klasik
gelene¤i devam ettiren hem de mekanik-otomatik saatleri
konu edinen eserlerle Osmanl› bilim evrenini ileri bir aﬂamaya
taﬂ›yan bilim insanlar› yetiﬂti¤i görülmektedir. Bu dönemde
Osmanl›’n›n en önemli astronomlar›ndan olan Takiyüddin
Efendi ‹stanbul’da Tophane s›rtlar›nda bir gözlem evi kurar
ve astronomik saati yapmakla, o tarihlerde Batlamyus'un
baﬂaramad›¤›n› baﬂar›r. Bu önemli giriﬂim, ﬁeyhülislam
Kad›zade Ahmed ﬁemseddin Efendi’nin III. Murad’a “y›ld›zlar›n
gözleminin felaket getirece¤ini; göklerin s›rlar›n› örten perdeyi
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kald›rman›n u¤ursuz bir haddini bilmezlik oldu¤unu,”
söylemesiyle yine III. Murad döneminde bir gecede ortadan
kald›r›l›r (Kenan, 2013, s.5). Onyedinci yüzy›lda matbaan›n
Osmanl› topraklar›na Avrupa’dan 281 y›l sonra girmesinin
de ayn› zihniyetin ürünü oldu¤u ﬂüphesizdir.
Di¤er yandan Osmanl› toplumunda, iniﬂ ç›k›ﬂlar› olsa da
ciddi bir bilim, kültür ve sanat birikimi oluﬂmuﬂtur. Bu
birikimin baﬂta saray kütüphanesi olmak üzere, cami, medrese,
mektep ve dershaneler gibi e¤itim-ö¤retim kurumlar›n›n
bünyesinde topland›¤› görülmektedir. Ayr›ca zaviye, türbe,
hankâh, ribat, mescit, dergâh ve mevlevihane gibi e¤itim
veya ibadet kurumlar›n›n bünyesinde kurulmuﬂ kütüphaneler
ile ev, konak, oda vb. mekânlarda kurulmuﬂ olan kütüphanelere rastlanmaktad›r (Anameriç, 2006, s.196). Ancak bunlar,
kendi içinde hizmet bütünlü¤ü olan kurumsal anlamda hizmet
al›nan, halka aç›k olmayan kütüphanelerdir. 1678 y›l›nda
‹stanbul’un Çemberlitaﬂ Semti’nde kurulan Köprülü
Kütüphanesi ise felsefe olarak, günümüzdeki halk kütüphanesi
hizmet anlay›ﬂ›na uygun, ba¤›ms›z bir binaya sahip vak›f
kütüphanesidir. Kütüphaneler o dönemde Evkâf-› Hümayun
Nezareti’ne ba¤l›d›r (Özdemir, 2013, s.148). Köprülü Kütüphanesi, halk kütüphanesi format›nda hizmet verilen ilk
kütüphane olarak düﬂünülebilir (Anameriç, 2006, s.197).
XVIII. yüzy›lda Tanzimat ve Meﬂrutiyet uygulamalar› ile
az›nl›klara verilen haklar›n Türk toplumuna da yans›malar›
görülür. II. Mahmud’un 1824 tarihli ferman›nda, para kazanmak
için 5-6 yaﬂ›ndaki çocuklar›n› mektep yerine usta yan›na
verenlerin vebalinin büyük oldu¤unu söylenmiﬂ, bu tarihten
itibaren iﬂyerlerine, temel dini bilgiler baﬂta olmak üzere
e¤itim görmemiﬂ çocuklar›n al›nmas›n› yasaklad›¤› gibi o
dönemde ç›rak olup mektep tahsili görmeyenleri de çal›ﬂt›klar›
yerden al›n (Kenan, 2013, s.12). buyrulmaktad›r. Bu ferman
Osmanl› topraklar›nda zorunlu e¤itim giriﬂiminin baﬂlang›c›
olarak de¤erlendirilebilir. Bu dönemde temel e¤itim kurumlar›
daha yayg›n ve düzenli hale gelmiﬂtir.
1839’da Tanzimat Ferman›’n› ilan eden Sultan Abdülmecid
döneminde baﬂlayan bu yenilikler, II. Abdülhamid’in
saltanat›n›n sonu olan 1909’a kadar aﬂama aﬂama devam
edecektir. Dinsel kurumlar›n e¤itimde etkisi devam etmekle
birlikte 1845 y›l›nda Meclis-i Maarif-i Umumiye’nin (Genel
E¤itim Kurulu) kurulmas›yla e¤itim hizmetleri devlet eliyle
yürütülmeye baﬂlan›r (Özdemir, 2013, s.148). 1857 y›l›nda
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Maarif Nezareti kurulur. Yani sorumluluk dini kurumlardan,
resmi dairelere geçer. 24 Eylül 1875 tarihinde “Maarif-i
Umûmiyye Nizâm-namesi” yay›nlan›r. Nizamnamenin 138146-147-148. maddeleri kütüphanelerin nas›l yönetilece¤i ve
denetlenece¤i hakk›ndad›r. Bu dönemde kütüphanelerin
yönetimi kimi zaman, Evkaf Nezareti’ne (Vak›flar) kimi
zaman Maarif Nezareti’ne geçti¤i görülmektedir (Özdemir,
2013, s.148).
Meﬂrutiyetle birlikte e¤itimde yap›lan yenilikler yeni bir
kütüphane tipini gündeme getirir. Bu kütüphaneler, Sultan
II. Abdülhamid dönemine rastlayan dönemde, Avrupa e¤itim
sistemi örnek al›narak aç›lan orta e¤itim kurumlar› içinde
yap›lanan okul kütüphaneleridir. Önemle üzerinde durmam›z
gereken bir konu bu dönemde Dârulfünûn’da derslerin halka
aç›k olarak yap›lmas›d›r (Kenan, 2013, s.13). Bu sistem örgün
e¤itim kurumlar›ndan, yayg›n e¤itim kapsam›nda olanlar›n
da yararlanabilmesine olanak sa¤lar. Ayn› dönem içinde,
‹stanbul’da Beyaz›t Meydan›’nda 1884 y›l›nda devlet eliyle
aç›lan ilk halk kütüphanesi diyebilece¤imiz (Kütüphane-i
Umumi Osmanî) günümüzdeki ad›yla Beyaz›t Devlet
Kütüphanesi hizmete girer.
II. Meﬂrutiyet dönemi ayn› zamanda “Milli Kütüphane”
kavram›n›n biçimlendi¤i y›llar olarak görünmektedir. Bu isim
alt›nda çeﬂitli ﬂehirlerde, iﬂlev olarak “Halk Kütüphanesi,”
format›nda hizmet veren kütüphaneler aç›l›r. (Özdemir, 2013,
s.148) Osmanl› Devleti’nde bat›l›laﬂma hareketleri ile birlikte
bireyin gündeme gelmesi, e¤itim ve özgürlük kavramlar›n›n
konuﬂulmaya baﬂlamas›yla da ilgilidir. O döneme kadar
e¤itim kurumlar› ile birlikte an›lan kitaba, art›k halktan ihtiyaç
duyabilecek kiﬂilerin de ulaﬂabilece¤i, sadece kütüphane
hizmeti verilen ba¤›ms›z kurumlar gündemdedir.
Bu genel görüﬂ çerçevesinde, beklentilerin ne kadar karﬂ›l›k
buldu¤unu ya da özgürlük, e¤itim hakk›, demokrasi gibi
kavramlar›n kat edilen yolla hangi noktaya taﬂ›nabildi¤ini
görebilmek için Nuri Güçtekin taraf›ndan kaleme al›nan
“Osmanl› Devleti’nin 1907-1908 Y›l›na Ait E¤itim ‹statisti¤i,”
verilerine dayanarak bir tablo haz›rlamaya çal›ﬂt›m. Tablodan
1900’lü y›llar›n baﬂ›nda Osmanl› s›n›rlar› içinde yaﬂayan
28.000.000, vatandaﬂtan 1.320.023’nün 149.485 örgün e¤itim
kurumundan birine devam etti¤i bilgisini edinmiﬂ bulunuyoruz
ki bu nüfusun yaklaﬂ›k 4,7’sine tekabül etmektedir. Okuryazarl›k oran› hakk›nda ise farkl› görüﬂler olmakla birlikte
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%10’nun alt›nda oldu¤u konusunda görüﬂ birli¤i bulunmaktad›r
(Güçtekin, 2012, s.125-167).
Tablo1. 1907-1908 y›l›nda Osmanl› Devleti’nde E¤itim ‹statisti¤i

Okul
say›s›

Erkek
ö¤renci

K›z
ö¤renci

‹stanbul
Taﬂra
Müslüman okullar
Gayrimüslim okullar›

127.989
7.503
2.948
297

88.550
274.219
11.950
17.193

39.439
242.875
48.142
17.305

Ecnebi devlet okullar›

10.748

272.028

308.322

TOPLAM

149.485

663.940

656.083

Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda görülmektedir ki, Osmanl› Devleti’nin
son dönemlerinde, Avrupa’daki geliﬂmelerle de örtüﬂecek
ﬂekilde modern e¤itim anlay›ﬂ› dönemi baﬂlam›ﬂ ise de bu
deneyim, içerik, yöntem ve anlay›ﬂ aç›s›ndan geliﬂerek ve
kurumsallaﬂarak Türk e¤itiminde yaratt›¤› çatallaﬂma da dâhil
olmak üzere çeﬂitli sorunlar›yla birlikte Cumhuriyet’in
kuruluﬂuna kadar devam etmiﬂtir.
XIX. yüzy›l›n mektep-medrese ayr›ﬂmas› ve yabanc› okullar
deneyiminden önemli dersler ç›kartan Cumhuriyet yönetiminin
ilk iﬂi, modern Türk e¤itim anlay›ﬂ›n› ve kurumlar› birbiriyle
uyumlu bir bütün haline getirmek, zaman›n ruhuna uygun
bir ﬂekilde geliﬂtirmek ve e¤itimi; bölge, ›rk, cinsiyet ve din
fark› gözetmeksizin yayg›nlaﬂt›rmak ve daha da iﬂlevsel hale
getirmek olmuﬂtur (Kenan, 2013, s.20).
1921’de yap›lan Maarif Kongresi’nden itibaren Türk e¤itiminin
bu temel sorunu çeﬂitli ortamlarda tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂ,
nihayet 3 Mart 1924’de ç›kar›lan 430 say›l› Tevhid-i Tedrisât
Kanunu’yla (Kenan, 2013, s.20). e¤itimdeki ayr›ﬂmalar ortadan
kald›r›lm›ﬂ, e¤itim-ö¤retiminin ulusal, laik, bilimsel, uygulamaya
dayal› ve karma yap›s›n›n temelleri at›lm›ﬂt›r (Erdem, 2011,
s.176).
Cumhuriyetin, Türk vatandaﬂ›na e¤itim alan›nda iki büyük
kazan›m› olmuﬂtur. Birincisi Köy Enstitüleridir. Bu yolla e¤itim
umudu olmayan köy çocuklar›, birer e¤itim neferine dönüﬂmüﬂ
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ve köylerine ›ﬂ›k olmuﬂtur. ‹kincisi ise Millet Mektepleridir.
1927’de halk›n okur yazarl›k oran› %10.7 iken Millet Mektepleri’nde gösterilen yüksek performansla bu oran 1935’de
%19.5’e, 1940’da %22.4’e yükselmiﬂtir. (Büyükdüvenci, 1983,
s.466)
Cumhuriyetin e¤itim hamlesiyle 1927'de %10.7 olan okur
yazarl›k oran›, y›ldan y›la geliﬂerek 2014 y›l› rakamlar›na
göre Türkiye genelinde %96,13’e ulaﬂm›ﬂ da ne olmuﬂtur?
Milli E¤itim Bakanl›¤› Hayat Boyu Ö¤renme Genel
Müdürlü¤ü’nün “2013-2014 HEM Yetiﬂkin Okuma Yazma
Faaliyetleri ‹statistikleri”ne göre Türkiye genelinde hâlâ 15
yaﬂ ve üstü 2.623.144 kiﬂinin okuma yazma bilmedi¤i
görülmektedir (2013-2014 HEM Yetiﬂkin, 2013).
Genel bir de¤erlendirme yaparsak, 2010 y›l›nda okullaﬂma
ortalamas› %98 olarak aç›klanm›ﬂt›r. Türkiye’de 5 y›l olan
zorunlu e¤itim 18.08.1997 tarih ve 4306 say›l› yasa ile 8 y›la
ç›kar›lm›ﬂ, 30.03,2012 tarih ve 6287 say›l› yasa ile 12 y›la
ç›kar›lm›ﬂt›r. %98’lik bir oranla okula baﬂlayan çocuklar›n
baﬂar› durumuna bakal›m.
Tablo 2. 2010/2011 ö¤retim döneminde okul baﬂar› durumu

Ö¤renime
baﬂlayan

Diploma
alan

‹lkokul/2010-2011

10 .981 .100

1 .252 .147

Liseler/2010-2011

2 .676 .123

392 .064

Üniversite/2010-2011

3 .626. 642

496 .794

1923-2013 TÜ‹K verilerine göre haz›rlanm›ﬂt›r.

Bu ö¤rencilerin nereye kayboldu¤unu ben ﬂahsen merak
ediyorum. Sonuçlar, Cumhuriyet döneminde h›zla artan
okuma- yazma oranlar›na ra¤men Türkiye’de hiçbir zaman
arzu edilen e¤itim hamlesinin baﬂar›lamad›¤›n›n göstergesidir.
Hala örgün e¤itim kurumlar› bünyesinde e¤itim gören
çocuklar›n durumu gösteren daha da vahim bir veriye sahibiz.
OECD taraf›ndan 3 y›lda bir tekrarlanan, Uluslararas› Ö¤renci
De¤erlendirme Program›, olan (P‹SA) Projesi’nde zorunlu
e¤itimin sonunda örgün e¤itime devam eden 15 yaﬂ
grubundaki ö¤rencilerin; matematik okuryazarl›¤›, fen bilimleri
okuryazarl›¤› ve okuma becerilerini konu alan istatistikte
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Türk ö¤rencileri, toplamda ald›klar› 448 puanla, 65 ülke
aras›nda 44. s›rada yer almaktad›r. Dünya’da bilgi okuryazarl›¤›
tart›ﬂ›l›rken, Türk çocuklar›n›n okuma becerisinde, yani kendi
dillerinde okuduklar›n› anlamak becerisinde, 41. s›rada (PISA
Ön Raporu, 2012, s.12) olmalar› endiﬂe verici bir durum
olarak de¤erlendirilmelidir.
Örgün e¤itimin durumu bu olunca bireylerinin, ça¤›m›zda
arzu edilen, bilgi okuryazar› olabilmeleri, de¤iﬂimi alg›layabilmeleri, hak ve sorumluluklar›n› bilmeleri, bilgiden yararlanabilmeleri ancak, örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›n›n
ortak çal›ﬂmalar› ile topluma sunacaklar› yaﬂam boyu ö¤renme
kapsam›nda düzenlenecek etkinliklerle mümkün olabilecektir (Ersoy ve Y›lmaz, 2009, s.805).
“Bu tablo içinde kütüphanelerin rolü nedir?” diye bakt›¤›m›zda bireyin e¤itim alma, ö¤renme ve kendini geliﬂtirme
haklar› çerçevesinde gündeme gelen halk kütüphanelerine,
bu görevlerini yerine getirebilmeleri için gereken yasal ve
ekonomik desteklerin sa¤lanmamas› nedeniyle, iﬂlevsel olarak
hizmet verebilmesi ve kurumsallaﬂmas›n›n mümkün olamad›¤›n› görüyoruz. Bu sorunun 3 temel sonucu bulunuyor:
• Toplumsal kabul görmeme,
• Kurumsal olarak kendini ifade etme problemi
(kurumsal olarak temsil problemi),
• Üretti¤i hizmeti arz edememe (hizmetini gere¤ince
pazarlayamama problemi)
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Toplumsal kabul görmeme, derken burada kastedilen,
toplumda bireylerin kendini geliﬂtirme anlam›nda ve yaﬂam
boyu e¤itimde, halk kütüphanelerinin gerekli ve yeterli
oldu¤u konusunda olumlu bir düﬂünceye sahip bulunmamas›d›r. Di¤er bir söylemle, bireyin kendini geliﬂtirmek
anlam›nda kütüphaneyi çare olarak görmeyiﬂidir. Kütüphanelerimiz maalesef her dönemde e¤itimin en pasif kanad›
olarak kalm›ﬂt›r.
‹kinci olarak kütüphanelerimiz, bürokraside, e¤itim kurumlar›
aras›nda ve sosyal yaﬂamda yeterince etkin bir ﬂekilde temsil
edilme olanaklar›ndan yoksundur. Bunun gerçekleﬂebilmesi
için yasal ve yönetsel destekten mahrum olan kütüphanecilerin
bunu bireysel giriﬂimcilikleri ile baﬂarmalar› beklenmektedir.
Üçüncü sorun olan üretti¤ini arz etme noktas›nda, kütüphanelerimizin hizmetleri konusunda etkin bir ﬂekilde halk›
bilgilendirme, halkla bütünleﬂebilme ve sosyal giriﬂimcilikte
önünü açacak f›rsatlar tan›nmas›, olanaklar›n›n art›r›lmas›
gereklidir. Bu gerçekler halk kütüphanelerinin yeterlili¤i ve
iﬂlevselli¤i önünde büyük bir engel olarak durmaktad›r.
Kütüphanelerin kurumsal yap› olarak yönetsel birli¤e sahip,
özgün ve kal›c› bir yap›ya sahip olamay›ﬂ› önemli bir etken
olarak konunun bir aya¤›n› oluﬂtururken, di¤er bir temel
etken olarak kütüphanelerin yönetim ve iﬂleyiﬂ kurallar›n›n
yasal olarak uzun y›llar belirsizli¤ini korumas› ve her
kütüphanede kendine özgü nitelikler taﬂ›yan ba¤›ms›z
yönetmeliklerin oldu¤u söylenebilir. Bütün bu görüﬂler
çerçevesinde halk kütüphanelerinin halk›n kendini geliﬂtirme
ve yaﬂam boyu e¤itim alma hakk›n› kulland›¤› kurumlardan
biri olarak yeterince baﬂar›l› olamad›¤›n› kabul etmek durumunday›z. Bu sonuç, hükümetlerin, anayasal yükümlülüklerini
yerine getirmekte destek almas› gereken kurumlardan biri
olan kütüphaneleri etkili bir ﬂekilde kullanamad›¤›n›n göstergesidir.
Aç›kças›, meslektaﬂlar›m yönünden beni umutsuzlu¤a düﬂüren
ﬂudur:
Kütüphaneler ilk kez;
1920 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› içinde kurulan Hars
Dairesi’nde ilk kurumsal yap›lanmaya kavuﬂmuﬂ,
1926 y›l›nda Hars Dairesi kald›r›larak kütüphaneler – müzeler
– güzel sanatlar müdürlükleri kurulmuﬂ,
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1960 y›l›nda de¤iﬂik statüdeki kütüphaneler bir çat› alt›na
toplanarak Milli E¤itim Bakanl›¤› bünyesinde Kütüphaneler
Genel Müdürlü¤ü kurulmuﬂ,
1971 y›l›nda Kültür Bakanl›¤›’na ba¤lanm›ﬂ,
1982 y›l›nda bakanlar kurulu karar›yla Kütüphaneler ve
Yay›mlar Genel Müdürlü¤ü kurulmuﬂ,
1983 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl›klar› birleﬂtirilmiﬂ,
1989 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanl›klar› tekrar ayr›lm›ﬂ,
2003’te Kültür ve Turizm Bakanl›klar› tekrar birleﬂtirilmiﬂ.
Sonuç olarak görülmektedir ki genelde kütüphane kurumunun
kurumsallaﬂamamas› gibi bir durum söz konusu.
• Kütüphanelerin yasal statüde devaml›l›ktan yoksun
olmas›,
• Personel olarak bakanl›k bünyesinde meslek
mensuplar›n›n a¤›rl›¤›n›n olmay›ﬂ› sonucunda
kendini yeterince ifade etme olana¤›na sahip
olamamas›,
• Hizmet kalitesini yükseltecek olanaklar›n bulunmay›ﬂ›
nedeniyle bilgi ve yetene¤ini kullanamamas›
sonucunda beyinsel ve fiziksel üretiminin
k›s›tlanmas›,
• Kütüphanelerde toplum hayat›nda önceli¤i olan
bir hizmet verilmedi¤i için toplumsal statüden
yoksun olmas› nedeniyle, sonuç olarak “Ne olacak
bu kütüphanelerin ve kütüphanecilerin hali?”
derken!
Kuruluﬂundan itibaren Kültür Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›
ile Kültür ve Turizm Bakanl›¤› aras›nda paslaﬂ›lan halk
kütüphaneleri sorumlulu¤unun, yani halk›n e¤itim görme,
bilgilenme ve kendini geliﬂtirme hakk›n›n bundan böyle
yerel yönetimlerden de talep edilmesi beklentisi ortaya
at›lm›ﬂt›r. Gerçi, 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 say›s› ile
Resmi Gazete’de yay›mlanan 5393 Kanun No'lu Belediye
Kanunu’nun 77. maddesi gere¤i yerel yönetimlerin kütüphane
açmalar›n›n önünde bir engel yoktur ve ‹zmir Büyükﬂehir
Belediyesi, Bursa Büyükﬂehir Belediyesi, Kad›köy Belediyesi,
Nilüfer Belediyesi gibi bunu gerçekleﬂtiren ve baﬂar›l› olan
yerel yönetimler vard›r. Ama ne yaz›k ki bu konuda çok
fazla örnek gösteremiyoruz.
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Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n, 2010’da verdi¤i ek yasa tasar›s› ile olgunlaﬂan ve TBMM Komisyonlar›nda görüﬂülerek,
yasalaﬂmak üzere Genel Kurul aﬂamas›na gelmiﬂken, kadük
olan yasa tasar›s›na göre Türkiye’deki iller ve büyükﬂehir
merkez ilçeleri Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak hizmet vermeyi
sürdürecek, ilçe halk kütüphaneleri ise özel idarelere
devredilecekti. 6360 say›l› ‘On Dört ‹lde Büyükﬂehir Belediyesi
ve 27 ‹lçe Kurulmas› ile Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun” ile
birlikte, Türkiye’de büyükﬂehir belediyesi say›s› 30’a ç›kar›lm›ﬂ
ve il özel idareleri kald›r›lm›ﬂ, köyler ve beldeler mahalleye
dönüﬂtürülmüﬂtür (Çetin (Önez), 2015, s.247-266).
Özel idarelerin ortadan kalkmas› ve yasan›n kadük olmas›yla
yeni ve halk kütüphanesi hizmetinin ruhuna uygun bir
düzenleme yap›lmas› beklenirken, Bakanl›k taraf›ndan
haz›rlanan ve 11.1.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren yeni Halk Kütüphaneleri Yönetmeli¤i'nde kütüphanelerin devri ve denetimiyle ilgili 37.
maddesi "Çeﬂitli nedenlerle hizmet veremeyen kütüphaneler,
hizmetlerini sürdürmesi koﬂuluyla, di¤er kamu kurum ve
kuruluﬂlar›na bir tutanak çerçevesinde bakanl›kça devredilebilir," (Resmi Gazete, 2012) çerçevesinde 321 taﬂra
kütüphanesi belediyelere devredilmiﬂtir. Bu kütüphanelerin
ya kapat›ld›¤› ya da at›l durumda oldu¤u malumunuzdur.
Baﬂtan sona problem olan bu giriﬂim hakk›nda mesleki
deneyimlerime dayal› olarak;
• Halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimler
taraf›ndan hangi ilkeler çerçevesinde organize
edilece¤ini belirleyen bir yasa bulunmamas›n›n
sak›ncal› ve sanc›l› bir sürece neden olaca¤›,
• Politik getirisi olmad›¤›ndan kütüphane hizmetlerine
yeterli finansal kaynak ayr›lmayaca¤›,
• Kütüphane binalar› ve personelinin baﬂka amaçlar
için kullan›labilece¤i,
• Hizmet planlamas› ve koleksiyon oluﬂturulmas›nda
yetersiz personel ve kiﬂisel politik
yönelimler do¤rultusunda hareket edilmesi
olas›l›¤›n›n s›k›nt› yarataca¤›,
• Bir genel müdürlük yap›lanmas› olmas›na ra¤men
Kültür Bakanl›¤› bünyesinde bile yeterince iyi
olanaklarla çal›ﬂamayan kütüphanecilerin hak
kay›plar›na u¤rayaca¤› ve mesle¤in
itibars›zlaﬂt›r›laca¤› endiﬂesi gündemdedir.
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Sonuç olarak bu tasar› Kültür Bakanl›¤›’n›n taﬂra kütüphanelerini gözden ç›kard›¤›n›, ya da baﬂka bir deyiﬂle kaderine
terk etti¤ini göstermektedir. Çünkü zaten merkez ilçeler
d›ﬂ›nda çal›ﬂan kütüphaneci say›s› çok azd›r. Belki eﬂ
durumundan görev alan birkaç kütüphaneci ç›kar. Bu arada
onlar da merkeze çekilir. Böylece yerel yönetimlere ne
kütüphaneci kadrosu ne de kütüphaneci verilmemiﬂ olur.
Bu durum kütüphanecilerin karﬂ› karﬂ›ya kalacaklar› risklerin
bertaraf edilmesi aç›s›ndan aç›dan iyi bir geliﬂme olmakla
birlikte devredilen kütüphanelerin kesinlikle kapanmas›
anlam›na gelir.
Bilginin iﬂlenmesinde, bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin yo¤un
biçimde kullan›lmas›n›n bir sonucu olarak gündeme gelen
“Bilgi ça¤›” ve “bilgi toplumu,” kavramlar› bu koﬂullarda
bizden çok uzakta görünmektedir. Çünkü ça¤›n gerektirdi¤i
yeterlilikte bireyler yetiﬂtirilmesi için yaﬂam boyu e¤itimi
hedefleyen bir e¤itim program›na dolay›s›yla ülkemizde
e¤itimin yeniden yap›land›r›lmas›na gerek bulunmaktad›r.
Cumhuriyet dönemi boyunca bireyin e¤itiminde arzu edilen
etkiyi yaratamayan, Kültür Bakanl›¤›’n›n üzerinden atmakta
direndi¤i halk kütüphaneleri, yerel yönetimler çat›s› alt›nda
iﬂlevlerini ne kadar yerine getirebilecektir? Halk kütüphanecili¤i
hizmetinin verilmesinde yaﬂanan bu yönetsel karmaﬂa,
kütüphanelerin temel görevlerinden biri olan yaﬂam boyu
e¤itim ya da örgün e¤itim diyebilece¤imiz hizmetlerini gerçekleﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar›n yap›lmas›, geliﬂtirilmesi ve
devletin yasalarla belirlenmiﬂ görevlerini gerçekleﬂtirilmesinin
önünde ciddi bir engel olarak görünmektedir.
Ana sorunsal hakk›nda araﬂt›rmadan ç›kar›lan sonuç; bu
karmaﬂa devam ederken, “Vatandaﬂlar e¤itim görme ve
kendilerini geliﬂtirme hakk›n›n takipçisi olarak hangi kurum
veya kurulular› muhatap almal›d›r?” sorumuzun havada
kald›¤›d›r. Ülkemizde kütüphanelerin sorunlar› bu boyutta
devam etti¤i sürece, kurum olarak sorumluluklar›n› yerine
getirmekteki yeterlilikleri her zaman tart›ﬂma konusu olacakt›r.
Bu aﬂama, “Yetkisizlik ve etkisizlik, sorumluluk yükünü ortadan kald›r›r m›?” sorusunu akla getirmekte, kütüphanelerin
bu yetkisizlik ve etkisizlik ortam›nda ne derece iyi hizmet
verebilece¤i konusunun irdelenmesini gündeme getirmektedir.

606

Kaynakça
Akyüz, Y. (2012).Türk E¤itim Tarihi. Ankara: Pegem Akademi.
Anameriç, H. (2006). ‹stanbul Köprülü Yazma Eser
Kütüphanesi. Türk Kütüphanecili¤i, 20(2), 195-202.
Arslan, Ç. ve Kayançiçek, M. (2010) TC. Anayasas›. ‹stanbul:
Hürriyet Gazetesi.
Binbaﬂ›o¤lu, C. (2013).Baﬂlang›c›ndan bugüne Türk e¤itim
tarihi. Ankara: An› yay›nc›l›k.
Büyükdüvenci, S. (1983).“Atatürk’ün E¤itim Felsefesi.”
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümü’ nün 5-7 Ekim 1983 tarihinde düzenledi¤i
“‹nsan Problemi Aç›s›ndan Felsefe ve Sosyal Bilimler.”
Baﬂl›kl› Sempozyuma bildiri olarak sunulmuﬂtur.
Çetin (Önez), Z. (2015). Türkiye’de ‹l Özel ‹daresi Sisteminin
Dönüﬂümü ve 6360 Say›l› Kanunun Dönüﬂüme Etkileri.
Süleyman Demirel Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi Dergisi. 20(2). 247-266.
Erdem, A. R.(2011). Atatürk’ün E¤itim Liderli¤inin Baﬂar›s›:
Türk E¤itim Devrimi. Belgi. (2). 163-181.
Ersoy, A.ve Y›lmaz, B. (2009). Yaﬂam boyu ö¤renme ve
Türkiye’de Halk Kütüphaneleri. Türk Kütüphanecili¤i.
23 (4), 803-834.
Güçtekin, N. (2012). Osmanl› Devletinin 1907-1908 Y›l›na
ait E¤itim ‹statisti¤i. Yak›n Dönem Türkiye
Araﬂt›rmalar›.11(22), 125-167.
Halk Kütüphaneleri Yönetmeli¤i. http://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2012/01/20120111-18.htm (Eriﬂim tarihi:
30 Nisan 2016).
‹statistik Göstergeler 1923-2013, (2014). Ankara: TÜ‹K.
Karataﬂ, A. ‹. (Ed). (2012). Bursa Kütüphaneleri. Bursa: Bursa
Büyükﬂehir Belediyesi.
Kayadibi, F. (2003). Fatih Sultan Mehmed Döneminde E¤itim
ve Bilim. ‹stanbul Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi
Dergisi. (8). 1-29.
Kenan, S. (2013). Türk E¤itim Düﬂüncesi ve Deneyiminin
Dönüm Noktalar› Üzerine Bir Çözümleme. The Journal
of Ottoman Studies. 61, 1-31.
Özdemir, N. (2013). Bursa Kütüphaneleri. Ali ‹hsan Karataﬂ(Ed)
XIX. As›rdan Günümüze Bursa Kütüphaneleri içinde
(s. 148-165). Bursa: Bursa Büyükﬂehir Belediyesi.
607

PISA 2012 Ulusal Ön Raporu. (2013). Ankara: Millî E¤itim
Bakanl›¤› Yenilik ve E¤itim Teknolojileri Genel
Müdürlü¤ü.
Polat, C. ve Odabaﬂ, H. (2008). Bilgi Toplumunda Yaﬂam
Boyu Ö¤renmenin Anahtar›: Bilgi Okuryazarl›¤›.
Küreselleﬂme, Demokratikleﬂme ve Türkiye Uluslararas›
Sempozyumu Bildiri Kitab›, 27-30 Mart 2008, Antalya
= International Symposium on Globalization,
Democratization and Turkey Proceedings, March 2730, Antalya, 2008. içinde (s.596-606) Antalya: Akdeniz
Üniversitesi.
ﬁemseddin, (1996). Kâmûsu’l –Alâm. ‹stanbul: Kaﬂgar
Neﬂriyat.
Ünver, A. S. (1970). Çelebi Mehmed’in Hususi Kütüphanesi.
Türk Kütüphaneciler Derne¤i Bülteni. 19(4), 291-295.

608

